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िवजान आिण ततंजान  

िवजान आिण ततंजान हे दोनही शबद अनेकदा जोडीने वापरले जातात. पण ते समानाथी मात 
नाहीत. िवजान हे अिधक मलूगामी आहे तर ततंजान अिधक लोकािभमखु.

िवजान महणजे िनसगारचे िनरीकण करून तयातील िनयम शोधणे होय. जनुे िनयम पडताळणे, 
गरज वाटलयास  तयांत  सधुारणा  करणे  आिण  नवया  िनयमांची  रचना  करणे  या  सवर  गोषी 
िवजानाचया अभयासात येतात. 

िवजान  जर इमारतीचा  पाया  असेल  तर  ततंजान तयावरील  इमारत मानता  येईल.  इमारत 
असलयािशवाय नसुतया पायाचा आपलयाला उपयोग होणार नाही. तस ंततंजानाबाबत आहे. 

िनसगारचे िनरीकण करून तयाचे िनयम वजैािनक शोधनू काढतात.  ततंज या िनयमांचा वापर 
करतात.  एखादी अशी वसत ूततंज तयार करतात िजचा उपयोग सामानय माणसाला होतो.  ती 
वसत ूवापरायला सोपी करणे, िनधोक करणे आिण कमी खचारत उपलबध करणे हे ततंजाचे काम 
आहे.  उदा.  सेिमकंडकटसरचा अभयास करून तयांचे  गणुधमर तपासणे,  सधुारणे  हे वजैािनकाच े
काम आहे. या गणुधमारचा वापर करून िविवध इलेकटॉिनक वसत ूतयार करणे हे ततंजाचे काम 
महणता येईल.

अनेकदा िवजानातील काही गोषी, िनयम िनरुपयोगी वाटतात. पण असे आढळनू आले आहे की 
बऱयाच कालावधीनतंर या गोषीचंा वापर करून नवे ततंजान उदयास येते. पुजं िसदांत (कवांटम 
िथयरी) हे असेच एक उदाहरण. हा १९वया शतकाचया अखेरीला मांडला गेला. तयातील िनयम 
वापरूनच आज उपलबध असलेलया िडिजटल कॅमेऱयातील मेमरी तयार केलया जातात.  

िवजान-ततंजानामळेु माणसाचे आयषुय सखुी होणे गरजेचे आहे.  मात िवजान नेहमी 
मानवी  कलयाणासाठीच वापरले  जाणे  हे  माणसाचया  मनोवृतीवरच अवलबंनू  रहाते. 
--पसाद मे हेदळे
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सगंणकाचा माऊस
वयिकगत सगंणकाचा  (पसरनल कंपयटूर)  अितशय महतवाचा  भाग महणजे  माऊस.  तयाचया 

नावामळेु  तो  लोकिपयही  आहे.  सगंणकाकडे  जाणारी  वायर  ही 
उदंराचया शेपटासारखी िदसते हे ही या यतंाला माऊस महणणयासाठी 
कारणीभतू आहे. 

सटॅनफोडर ससंथेतील डगलस एंगलबाटर या सशंोधकाला सगंणकाचा उपयोग अिधक सहज-सोपा करणयाची 
इचछा  होती.  तयावेळी  पतयेक गोष हातांनी  टाइप  करून  सगंणकाला  कळवावी  लागे.  बराच  काळ 
यािवषयी काम केलयावर एंगलबाटर  असे यतं बनवणयात यशसवी झाले. पडदा जण ूकाही  x व  y अक 
असणारा आलेख कागद आहे असे माननू, पडदावरील कोणतयाही िबदंवूर कोणतयाही कणी जाता येईल 
असे हे ततं तयांनी िवकिसत केले.  महणनू तयाचे नाव तयांनी  _   X Y index असे ठेवले.  या ततंात 
सधुारणा केलयावर आजचा आपला माऊस तयार झाला. 

फोटोत  दाखवलयापमाणे  माऊसचया  आतील  एका  चाकाला  ३६  िछदे 
असतात.  या  िछदातनू  एल्.इ.डी.  िदवे  अवरक  (इनफारेड)  पकाश 
सोडतात.  चाकाला  िफरवणारे  दोन  रोलर असतात.  एक रोलर आडवया 
िदशेने होणारी हाताची हालचाल मोजतो,  तर दसुरा उभया िदशेने होणारी 
हालचाल मोजतो.  िछदांतनू पढेु जाणारा पकाश एका फोटो-टांिझसटरला 
िसगनल देतो.  या  िठकाणीच  या  अतंरांचे  सखंयांमधे  रूपांतर  होते.  या 
सखंया सगंणकाचया मदेलूा कळवलया जातात. सगंणक तयानसुार माऊसचे िचनह पडदावर दशरवतो. 

हलली पकाशकीय  (ऑिपटकल)  माऊसही वापरले जातात.  तयात कोणतयाही पकारची गोटी वा रोलर 
नसतात.  जया पृषभागावर माऊस ठेवला आहे ितथनू परावितरत झालेला पकाश एका िडिजटल िसगनल 
पोसेसरला िचत पाठवतो. जेवहा माऊस हलवला जातो, तयावेळी हे िचत बदलते. पवूीचे आिण आताचे िचत 
यात कोणता फरक आहे हे िडिजटल िसगनल पोसेसरला कळते आिण तयानसुार माऊस कुठनू कसा 
िफरला, हे सगंणकाचया मदेलूा कळवले जाते. 
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आकाशयाती
मागील  लेखात  आपण  आकाशदशरनाचया  साधनांची  ओळख  करून  घेतली  आहेच.  आता  पतयक 
आकाशदशरनाचा आनदं लुटणयास सरुुवात करूया. 

आपली सौरमाला  ही  सयूर,  तयाभोवती  िफरणारे  गह,  लघगुह व धमूकेत  ूया  सवारनी  बनलेली  आहे. 
सयूारभोवती पदिकणा घालणाऱया या वसत ूपंकैी सयूारपासनू ितसऱया गहावर आपण रहातो.  हीच आपली 
पृथवी.  पृथवीला सवारत जवळचा,  शेजारी असलेला,  ितचा एकमेव उपगह महणजे आपला चदं.  या वेळी 
आपली पृथवी आिण ितचा चदं याबदल मािहती घेऊ.

पृथवी सयूारपासनू सरासरी १५ कोटी िक.िम. अतंरावरून सयूारभोवती लबंवतुरळाकार पदिकणा घालतो. चदं 
पृथवीपासनू सरासरी ३लाख ८४हजार िक.िम. अतंरावरून पृथवीभोवती िफरतो. 
पृथवी जया मलूदवयापासनू बनली आहे,  तयात मखुयतवे िसिलकॉन,  लोखडं, 
मगॅनेिशयम,  अलयिुमिनयम  ही  घटकदवये  आहेत.  पृथवीचा  ७१  %  भाग 
पाणयाने तर २९ % जिमनीने वयापला आहे. पृथवीचे एकूण केतफळ समुारे ५१ 
कोटी चौ. िक.िम. आहे.

सयूारभोवती एक पदिकणा घालणयास पृथवी ३६५.२५६ िदवस घेते. तर सवतःचया आसा भोवती एक िगरकी 
घयायला पृथवीला  २३ तास ५६ िमिनटे  व ४ सेकंद लागतात.  पृथवी 
भोवती  वातावरण  (हवेचे  आवरण)  असलयामळेु  अतंराळातनू  येणाऱया 
वसत ूपंासनू  पृथवीचे  सरंकण होते.  पृथवीचा  उपगह असलेलया चदंावर 
वातावरण नसलयामळेु चदंाचे उलकापातापासनू  असे सरंकण होत नाही. 
अशा रीतीने, लाखो वषारपासनू चदंावर आपटलेलया अवकाशीय वसत ूमंळेु 
चदंाचया  पृषभागावर  असखंय िववरे  तयार  झाली  आहेत.  व  तयामळेु 
चदंाचा पृषभाग ठोके मारलयासारखा खडबडीत िदसतो.  हे दषय आपण 
दिुबरणीमधनू ससुपषपणे पाह ूशकतो.

चदंाचा  पृथवीभोवती  िफरणयाचा  आिण  सवतःभोवती  िगरकी  घेणयाचा  कालावधी  (२७.३२१७  िदवस) 

चदं ावरील िववरे
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सारखाच असलयामळेु चदं आपलयाला नेहमी एकाच रूपात िदसत आला आहे. चदंाचया पृषभागावरची 
'मागची'  बाज ू,  आपलयाला  कधीच  िदस ू शकत  नाही.  चदंावर  पडणाऱया  सयूरपकाशाचा  आपलयाला 
िदसणारा परावितरत पिरणाम आपलयाला चदंाचया कला दाखवतो. या मळेु चांदमासाचे शदु व वद असे 
दोन  पधंरवडे  तयार  होतात  आिण  चदं  आपलयाला  पौिणरमेकडे  हळहूळू  वाढत  जाणारा  िदसतो  तर 
अमावासयेकडे कमी कमी होत जाणारा िदसतो. 

चदंाचे  गरुुतवाकषरण सदुा  पृथवीचया  गरुुतवाकषरणाचया  १/६ असलयाने  ितथे  आपलयाला  जवळजवळ 
वजनरिहततेचा अनभुव येईल.

चदं पृथवी भोवती िफरताना अमावासया व पौिणरमा यापकैी एका 
िदवशी सयूर  व पृथवीचया सरळ रेषेत येतो तेवहा आकाशात एक 
अदतु दशय िदसते- हेच गहण. (शेजारील िचतात पृथवीची सावली 
चदंावर पडलेली बाणाने दाखवली आहे.)  परतंु चदंाची िफरणयाची 
कका पृथवीचया िफरणयाचया ककेशी कोन करत असलयामळेु दर 
अमावासया िकंवा पौिणरमेला गहण होऊ शकत नाही. 

चदंावर पृथवीसारखे पाणी नाही. असलेच तर गोठलेलया सवरूपात वा खिनजांमधे मलूदवयात िमसळलेले 
असणयाची शकयता आहे. तयावर सशंोधन चाल ूआहे. 

(' आकाशाशी जडले नाते ' या डॉ. जयतं नारळीकर यांनी िलिहलेलया पसुतकात िविवध आकाशसथ गह-
ताऱयांची मािहती आपलयाला वाचायला िमळते. हे पसुतक िवजान केदात वाचणयासाठी उपलबध आहे.)

--डॉ . िवलास पा िरपतयदार (दंत िचकीतसक)

मग ठीक आहे !

िवशरचना या िवषयावर एक वयाखयान चालू होते.  वके महणाले की आणखी १० लाख वषारनतंर आपलया 
िवशाचा िवनाश होणार आहे. तेवहा एक सी िकंचाळनू उठली आिण ितने िवचारले,  “ आपण १० हजार वषे 
तर नाही महणालात ?   "” नाही मी १०लाख वषे महणालो" वके उदारल.े 

"मग ठीक आहे, मी िकती घाबरले होते..."शोता मिहला महणाली.
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ऐकावे  ते  नवलच
• आइनसटाइन यांनी सापेकता िसदांत मांडला आिण ते जगात पिसद झाले. पण तयांना तयासाठी 

नोबेल परुसकार िमळाला नाही. तो तयांना िमळाला िवदतु-पकाशकीय पिरणामाचया शोधासाठी.
• डॉ.  वेनेर  फोसरमान  या  जमरन  डॉकटरांना  तयांचया  हॉिसपटलने,  अितिरक धोका  पतकरून 

सवतःवरच पयोग करणयाचया  आरोपावरून नोकरीवरून  काढनू  टाकले.  सवतःच  सवतःचया 
हदयात नळी घालनू तयाचा एकस-रे काढणयाचया तयांचया पयोगातील ततंासाठी तयांना काही 
वषारनतंर नोबेल पािरतोिषक मात िमळाले.

• िरचडर  फाइनमन या नोबेल पािरतोिषक िवजेतया शासजाचे वेगळेच विैशषटय आहे. िकलली न 
वापरता ितजोरीची कुलुपे उघडणयात फाइनमन पवीण होते.

• डॉ. चदंशेखर वकेटरमण यांनी शोधनू काढलेला रामन इफेकट तयांना नोबेल पािरतोिषक देऊन 
गेला.  हा पिरणाम शोधणयासाठी तयांनी वापरलेले उपकरण केवळ ३०० रुपयांत तयार झाले 
होते.

• आइनसटाइन यांनी सापेकता िसदांत मांडलयावर लगेच तयाला िवजान जगताने मानयता िदली 
नाही.  काही वषे थांबलयावर एका गहणात सयूरिकरणांची वतरणकू तपासलयावर या मळूचया 
जमरन शासजाचया कामावर िबिटश शासजांनी मानयतेची मोहोर उमटवली.  तयावेळी दसुरे 
महायदु भरात आले होते.

• सर ऐझकॅ नयटून यांनी  तयांचा  िपकंीिपया  मथेॅमािटका  (गिणताची  मलूततवे)  हा  महागथं 
िलहनू झालयावर समुारे  २० वषारहनू  अिधक काळ पकािशतच केला नाही.  अखेर तयांचया 
ततकालीन  गिणतज  िमतांचया  आगहामळेु  तयांनी  तो  पकािशत  केला.  आपण  मांडलेलया 
िसदांतांचा पडताळा पणूरपणे घेतलयावरच तयांनी हा िनणरय घेतला.

• नोबेल पािरतोिषक हे, मानवी जीवनाला समृद करणाऱया आिण शांतता कायारसाठी उपयकु अशा 
शोधांना व कृतीनंा िदले जाते.  मात जयांचया नावे व जयांचया वतीने नोबेल पािरतोिषक िदले 
जाते ते सर आलफेड नोबेल अित-सफोटक रसायनांचे कारखानदार होते.  ही रसायने िहसंक 
कारवायांसाठी वापरली जात व जातात. 



                 जान िवजानाचा िदवा घरोघरी लावा 7

तुमहीच बनवा ः  तनगाम
तनगाम हे टॅनगमॅ या पाचीन िचनी खेळाचे भारतीय नाव 
आहे. ठरािवक भिूमतीय आकृती वापरून अकरशः हजारो िचते 
िनमारण करणयाची शकयता तनगाम मधे आहे.
शेजारी  िदलेलया  आकृतीनसुार  एखादा  कागदावर  पथम 
ितकोन,  चौरस,  समांतरभजु  चौकोन आखनू घया.  नतंर  ते 
कापनू घया. या आकृतीनंा रगं लावलात तर तया अिधक छान 
िदसतील.  पण खेळाचया दषीने ते फार महतवाचे नाही.  सवर 
आकृती एकाच रगंाचया असतील तरीही चालेल. 

तनगाम हे एक बौिदक आवहान आहे. अनेक िदिमती िचते िनमारण करणयाची कमता असलेला हा सचं 
आहे. यातनू आकृती िनमारण करताना पढुील िनयम पाळा.
१. आकृती िनमारण करताना सवर सात तकुडे वापरायचे असतात. 
२. आपली आकृती उदाहरण आकृतीशी ततंोततं जळुली पािहजे

तनगाम वापरून तयार झालेलया आकृती 
अितशय सबुक असतात.  पढुील उदाहरण 
आकृती पहा. पोहणारे बदक, हात समोर 
घेऊन  बसलेला  ससा,  दोनही  हात  पढेु 
घेऊन  नृतय  करणारा  माणसू,  ऐटीत 
बसलेली मिनमाऊ आिण डौलात चालणारे 
बदक तमुहाला ओळख ूयेते का  ?  सात 
भौिमितक  तकुडयातनू  अशा  सबुक 
आकृती  िनमारण करणे हे  तनगामचे विैशषटय आहे.  िवजान केदात अिधक आकृती  असलेले पसुतक 
तमुचयासाठी उपलबध आहे.
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सर ऐझॅक नयटून
रोजचया  वयवहारात  आपण  जे  ततंजान  वापरतो,  ते  नयटूनने 
सांिगतलेलया  िनयमांवरच  आधािरत  आहे.  िकंबहुना,  गिणत  आिण 
भौितकशास या केतात नयटूनचे सथान सवोचच आहे अस ंमहटल ंतरी 
चालेल.
४ जानेवारी १६४२ रोजी जनमलेले सर ऐझकॅ नयटून ८५ वषारचे अफाट 
कतरबगार  आयषुय जगलयानतंर ३१माचर  १७२७ रोजी  िनधन पावले. 
मानवी जीवनावर सवारत जासत पिरणाम करणयाऱया काही मोजकया 
वयकीमंधे नयटून यांचा अतंभारव होतो.

गरुुतवाकषरणाचा  िनयम,  गतीचे  िनयम,  यांनी  पढुील  ३  शतके  वजैािनक  जगतावर  राजय  केले. 
परावतरनावर आधािरत अशी पिहली दबुीण तयांनी बनवली. ितकोणी लोलकाचया पयोगातनू पकाश सात 
रगंांचा बनलेला आहे हे तयांनी दाखवनू िदले.  गरम वसत  ूथडं होताना ती कशा पकारे  होते  याचा 
(इपंीिरकल लॉ) आडाखा तयांनी बांधला. धवनीचा वेग मोजणयाची सवतःची पदत तयांनी शोधली.
गिणतात तर तयांनी अभतूपवूर कांती केली. कॅलकयलुस या गिणतातील ताकदवान पदतीचंा शोध तयांचाच. 
बायनॉिमयल िसदांत आिण कोणतयाही बहुचल बहुघातांकी समीकरणाचे  (मलटी वहेिरएबल इकवेशन) 
िकमान तटुी असलेले मळू शोधणयाची पदतही तयांचीच. 
नयटून हे िबिटश ससंदेचे सदसय होते. इगंलडंचया टाकसाळीचे पमखु महणनूही तयांनी काम पािहले. ते 
अितशय शीमतं होते पण अगदी साधेपणाने रहात असत. जनमभर ते अिववािहत रािहले. वृतीने धािमरक 
असलेले नयटून हे कमरठ मात नवहते.  तयांचया थडगयावर तयांचया बदल अलेकझडँर पोप या महान 
इगंजी कवीने िलिहलेले वाकय कोरले आहे.
िनसगर आिण िनसगारचे िनयम रातीचया अधंारात दडनू बसले होते.
ईशर महणाला ' नयटून जनम घेवो ' … आिण मग साऱयांवर पकाश पडला.

नयटून या ंच ी सवाकरी
(िव िकिपिडयाचे आभार)

सर ऐझॅक नयटून
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िवजान केद- वृत 
िदनांक २ व ३ ऑकटोबर २०१० रोजी सायकंाळी ४ ते ५-३० या वेळात िवजान केदाचया गोल सभागृहात 
इलेकटॉिनकस मधील काही िवषयांवर वयाखयाने झाली. ' अधरवाहक, डायोड व तयाचे उपयोग ' हे पिहले 
तर ' टिँझसटर- िसवच व अिँपलफायर ' या िवषयावरील दसुरे वयाखयान होते. या िवषयात गोडी असणारे 
िवजान केद सदसय व इतर या वयाखयानांना उपिसथत होते.  ही वयाखयाने शी.  पसाद मेहेदळे यांनी 
िदली.

शिनवार  िद.९  ऑकटोबर  २०१०  रोजी  दु.  १  वाजता  पणुयातील  उदोजक  शी.  सनुील  देसाई  यांनी 
' इलेकटॉिनक वसत ूउतपािदत करताना घयायची काळजी ' या िवषयावर एक कायरशाळा घेतली. िवजान 
केदाने िवकिसत केलेलया ' दीप ' या ततंजानावर आधािरत उतपादन करणारे उतपादक सदसय यावेळी 
उपिसथत होते.  वसत ूबनवताना ती सबुक,  दणकट व िवकीपशात सेवा देणयास लायक कशी बनवता 
येईल याबदल शी. देसाई यांनी मागरदशरन केले.

मागील मिहनयात  '  सवयपंाकघरातील गसॅ  '  या िवषयावरील चचार अचानक पडलेलया पावसामळेु रद 
करणयात आली होती.  ती आता शिनवार िद.  १६ ऑकटोबर रोजी द.ु  ५ वाजता िवजान केदाचया गोल 
सभागृहात आयोिजत करणयात येईल. सवर सदसय व वगरणीदारांना ससनेह िनमतंण.

िवजान  िकंवा  ततंजानातील  िविवध  कौशलये  िशकवणाऱयांनी 
िवजान केदाशी सपंकर  साधावा. 
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सायकलचे जग-(माल व पवासी व ाहतकू)
आपलयाकडे  तीन चाकी  सायकल लहान मलुांना  खेळणयासाठी  वापरली  जाते.  अनेक देशात,  कमी 

अतंरावरचया माल वाहतकुीसाठी वकर  बाइकस वापरलया जातात.  यांची मळू 
यतंणा सायकलीची असली तरी तयांना चाके तीन असतात. शेजारचया िचतात 
एक डच  (हॉलडं देशातील)  वाहतकू-सायकल दाखवली आहे.  पाच ते दहा 
िकलोमीटर अतंरावर माल नेणया-आणणयासाठी अशा सायकलीचंा वापर केला 

जातो. याच पकारचया सायकलीचा वापर तळेगाव दाभाडे येथे घरोघर जाऊन कचरा गोळा करणयासाठी 
केला जातो. दधुाचया बरणया, बेकरी पॉडकटची ने-आण यासारखया गोषीसंाठी अशी सायकल उतमच.

खारी (िबिसकटे) िवकणारे वयावसाियक आपलया सायकलचया मागे िकंवा पढेु 
मोठी टकं ठेवनू ही सायकल दारोदारी नेतात आिण यशसवीपणे िवकी करतात. 
खादपदाथर  वाहताना  पदषूण  न  करणे  आिण  सवतःचा  इधंनखचर  शनूयावर 
आणणे या दोनही फायदांसाठी ही पदत महतवाची ठरते.  हीच पदत भाजी 
िवकणयासाठी वापरता येईल. 

घरोघरी जायचे असलयामळेु फार वेगाने न जाणे व ओझे वाहता येणे अशी 
दहेुरी गरज भागवणारे वाहन महणजे सायकलच. 

अनेक  िठकाणी  आपलया  िमतांना  िकंवा  कुटुबंातलया  वयकीला  आपलया  बरोबर  वाहनू  नेणयासाठी 
सायकलचया कॅिरयरचा वापर केला जातो. भारताची राजधानी िदललीतही असे 
दशय  अनेकदा  िदसते.  नागपरू  िकंवा  कलकतयात  सरारस  वापरली  जाणारी 
सायकल िरका  जगभरात  पिसद  आहे.  गरीब  चालकाला  रोजगार  िमळवनू 
देणारी  ही  िरका  अिजबात  पदषूण  करत  नाही.  चालकाला  िमळणाऱया 
भाडयातील बरेचसे पसेै तयालाच िमळतात. ही िरका पेटोलपपंाला आिण पेटोल 
िवकणाऱया देशांनाही अिधक शीमतं करत नाही.  तयामळेु पवाशांसाठीही ती 
िकफायतशीर असते. केनया येथे तर सायकलवर वयवसाय महणनू डबलसीट 

घेऊन जाणे कायदेशीर आहे. या पवास पदतीला बोडाबोडा महणतात.

बोड ाबोडा
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सयूरचलू (सोलर-कुकर)
अनन िशजवणयासाठी दोन पकारचे सोलर कुकर वापरले जातात. एक पेटी पदतीचा सोलर कुकर. तर 
दसुरा  अतंगोल आरसा वापरलेला  सोलर कुकर.  सयूारचया  उनहाची  ऊजार  पकडनू  ितचा  वापर अनन 
िशजवणयासाठी करणे दोनही पकारात केले जाते. 

पेटी  पदतीचा  सोलर  कुकर  शेजारील  िचतात  दाखवला  आहे. 
पेटीचया झाकणावर आतील बाजनेू आरसा बसवलेला असतो. पेटीचा 
तळ  आिण  िभतंी  दहेुरी  असतात.  तयामधे  लाकडी  भशुशासारखा 
उषणतेचा दवुारहक भरलेला असतो. या पेटीवर दहेुरी काचेचे आवरण 
असते.  हे आवरण या सोलर कुकरमधे अितशय महतवाचे आहे. 
िशजवणयाचे अनन काळया भांडयात पाणयासह पेटीत ठेवलयानतंर 
दहेुरी काचेचे आवरण पेटीवर झाकण महणनू ठेवतात.  थेट येणारे 

ऊनह  आिण  आरशाने  परावितरत  केलेला  सयूरपकाश  दोनही  काचेचया  आवरणातनू  काळया  भांडयावर 
पडतात.  काळे भांडे उनहातील उषणता ऊजार शोषनू घेते.  दहेुरी काचेचे आवरण पेटीवर घटट बसवलेले 
असलयामळेु उषणता बाहेर पडू शकत नाही. िशवाय झाकणाचया दोन काचांमधे  हवेचा थर असतो. तो 
उषणतेचा दवुारहक आहे. तयामळेु उनहाचया रूपात आत िशरलेली ऊजार उषणतेचया रूपात पकडनू ठेवली 
जाते आिण िशजवणयासाठी वापरली जाते. 

अतंगोल  आरशाचा  कुकर  पेटी  कुकरचया 
तलुनेत  महाग  असतो.  पण  तयात  अनन 
िशजवणयाची  िकया  अितशय  वेगाने  होते. 
सयूरिकरणांची  ऊजार  अतंगोल  आरशाचया 
नाभीवर  (फोकल पॉइटं)  केिदत  केली  जाते. 
याच  िठकाणी  अनन  िशजवणारे  भांडे 

अननासिहत ठेवलेले  असते.  पेटी कुकरचया मानाने या कुकर मधे समुारे 
ितपपट वेगाने अनन िशजते असे लकात आले आहे. हा कुकर तयाचया िकंमतीमळेु कमी िठकाणी वापरला 
जातो. िवजान केदात या कुकरचे पातयिकक पहावयास िमळेल.
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हसा पण लठठ होऊ नका !
लहरी पकाश
पकाश मोठा लहरी असतो. तो कधी लहरी रूपात तर कधी कण रूपात असतो.
(पवूी पकाश हा लहरी रूपात (वेवह) िकंवा कण रूपात आहे यावर वाद होते. पण पकाश दोनही पकैी 
कोणतयाही रूपात अस ूशकतो हे आइनसटाइन ने शोधलेलया फोटो इलेिकटक पिरणामाचया वेळी िसद 
झाले.)
हॉ टेल अनतं
गिणतगावातील हॉटेल अनतं या िठकाणी अशी पाटी आहे......

अनतं ही गिणतातली एक सकंलपना आहे. न मोजता येणारी  ,पचडं,  पण अिसततवात असलेली सखंया  
असा या सकंलपनेचा थोडकयात अथर आहे. हॉटेल अनतं मधील खोलयाही अनतं असलयामळेु िकतीही  
पाहुणे आले तरी ितथे जागा िशललक असतेच. 
मोटार कशी चालू बदं ह ो ते ?
एकदा िवदतु अिभयांितकीचया  (इलेिकटकल इिंजिनअिरगं)  िवदाथयारची तोडी परीका चालू होती.  मोटार 

सटाटरर बदल मािहती िवदाथयारला आहे की नाही हे परीककाना तपासायचे होते. 
तयांनी पश िवचारला, हां आता सांग, मोटार कशी चाल ूकरतात ---

" हम .्..म .्..म्...म्...म.्..म.्.."
"बस ्झाल ,ं बदं कर हे आता.  ” परीकक िचडनू ओरडले !

" हम्...म्...म्...म .्..म्...म्...म्..." िवदाथयारने मोटार बदं केली.

Ꝏ हॉटेल अनंत Ꝏ
   येथे नहेमीच जागा िशललक 

असत.े
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आपले हदय
आपलया  शिररातील  रकािभसरणात  साततय 
राखणार ं, आकाराने साधारणतः आपलया मठुीएवढ,ं 
२५० ते ३५०गमॅ वजन असलेल ं, छातीत मधयभागी 
िकंिचत डावीकडे झकुलेल ं, पाठीचया कणयाचया पढेु 
आिण  छातीचया  उरोिसथ  हाडाचया  मागे  दोन 
सतरांचया सरंकक िपशवीतल ंएक अतयतं महतवाच ं 
इिंदय महणजे हदय. हदयाचा अभयास करणयाचया 
शासाला कािडरऑलॉजी असे नाव आहे.

हदयाचया सवारत बाहेरील सतराला एिपकािडरयम असे नाव आहे.  मधलया सतराला मायोकािडरयम असे 
नाव आहे. तर आतील सतराला एंडोकािडरयम असे नाव आहे.
खर ंतर हा एक अिदतीय पपंच आहे अस ंमहणायला हव ं. रोज ९०,००० िक.िम.लांबीचया रकवािहनयातनू 
रक पपं  करण ं महणजे  अजबच.  आपल ं हदय रोज  एक लाख वेळा  आकंुचन पसरण पावत ं आिण 
जवळजवळ ९५०० िलटर पाणवाय -ूयकु रक सवर शरीराला परुवत ं.

हदयाची िवभागणी चार कपपयात केली आहे. वरील दोन कपपयांना उजवी किणरका (2) व डावी किणरका 
महणतात.तर खालचया दोन कपपयांना उजवी (4) व डावी (7) जविनका महणतात.
हदयिकयेला  चालना  देणारी  असते िवदतु  ऊजारच.  ही  ऊजार  सायनोअिटयल नोड पाशी  तयार  होते. 
हदयाचया मधलया सतराला परिकंज ततं ूमंाफर त वीज परुवली जाते. 
हदयात  रक  एकाच  िदशेने  वाहते-  किणरकेकडनू  जविनकेकडे.  सवर  शरीरातनू  अशदु  (ऑिकसजन 
नसलेले) रक हदयाचया उजवया भागात जमा होते.  हे रक ऊधवर-नीला(1) आिण अधो-नीला(5) यांचया 
माफर त  जमा  होते.  मग  हे  रक  महारोिहणीचया  थोडे  खाली  असलेलया  पलमनरी-रोिहणीमधनू(11) 
फुफफुसाकडे पाठवले जाते  (ही रोिहणी असली तरी ती अशदु रक वहाते महणनू ती िनळी दाखवली 
आहे).  फुफफुसात रकातील वाय ूचंी देवाण घेवाण होऊन रकात पाणवाय ूिमसळला जातो.  हा पाणवाय  ू
आपण घेतलेलया  शासातनू  आलेला  असतो.  फुफफुसातनू  हदयाकडे  जाणारी  फुफफुस-नीला(12)  शदु 
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रकाचे  वहन  करते  (महणनू  ती  लाल  दाखवली  आहे).  िमटल  वहॉलवमधनू  (8)  हे  रक  डावया 
जविनकेत(7) येते. अधरचदंाकृती वहालवदारे(9) हे रक महारोिहणीकडे(10) पाठवले जाते. नतंर या शदु 
रकाचा परुवठा साऱया शरीराला होत असतो.  पढेु शरीरातील अशदु रक मखुय नीलेमाफर त हदयाकडे 
आणले जाते. अशा रीतीने रकािभसरणाचे हे वतुरळ पणूर होते व तयाची पनुरावृती होत रहाते. 

रक शदु करणे हे काम फुफफुसाचे आहे.  पण सवर शिररातनू अशदु रक 
गोळा करणे आिण ते फुफफुसाकडे पाठवणे हे हदयाचे काम. फुफफुसातनू 
शदु  होऊन आलेले  रक पनुहा  शिरराकडे  पाठवणे  हे  कामही  हदय  या 
पपंाचेच आहे.
रकदाब महणजे रकवािहनयांचया  िभतंीवर हदयाचया  आकंुचनाने  पडणारा 
दाब. सवरसाधारणपणे तो १२०/८० असला पािहजे असे जागितक तजांचे मत 
आहे.  उतारवयात  हा  १४०/९०  पयरत  असला  तरी  चालेल.  तयासाठी 
आहारातील मीठ कमी असणे आवशयक आहे.

हदयाचया सवरस ाधारण आरोगयासाठी पुढ ील िनयम पाळणे उपयुक ठरते.

१. सथलूता, रकदाब व कोलेसटेरॉल िनयतंणासाठी िसनगध पदाथारचे सेवन मयारदेतच ठेवावे.
२. अित सवरत वजरयेत ्।। महणजे कशाचाही अितरेक टाळावाच.
३. आहार सतंिुलत असावा.
४. वयानरुूप िनयिमत वयायाम असावा. जयेषांनी रोज २ िक.िम. चालणे चांगले.
५. शारीिरक सवासथयाबरोबर मानिसक सवासथय राखणयाचा पयत करावा.
६. सहज करता येणारी योगासने व पाणायाम तजांचया सललयाने व मागरदशरनाखाली करावीत.

वरील सचूनांपमाणे वागलयास दीघारयषुयाची अपेका ठेवणे अनाठायी होणार नाही.
--डॉ . अ. न. पा िरपतयदार

हदया ंतगरत रक पवाह
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कोडे
भोळा बडंू चतरु चदं ूबरोबर एका छोटया बेटावर सहलीला गेला. या बेटावर दोन टोळया रहात होतया. 
पवेूकडील टोळी नेहमी खोटे बोलत असे तर पिशमेकडील टोळी नेहमी खरे बोले.

बडंू  जवळनू  एक तया  बेटावरचा  माणसू  जाऊ लागला.  तेवहा  सहल मदतिनसाला  (टरू 
गाईड)  तयाने िवनतंी केली की तो बेटावरचा माणसू कुठे रहातो ते िवचारा, 
पवेूला  की  पिशमेला  ?  मदतिनसाने  जाऊन तसे  तया  माणसाला  िवचारले. 

मदतिनस बडंलूा  महणाला,  की  तो माणसू पिशमेला  रहातो असे तो  महणतो.  बेटावरील 
माणसाने जे मदतिनसाला सांिगतले तेच मदतिनसाने बडंलूा सांिगतले का ?
चतरु चदंनेू याही वेळी भोळया बडंलूा मदत केली. तमुही ओळखाल चदंलूा हे कसे कळले ?

मागील कोडयाचे उतर
भोळया बडंनेू चतरु चदंचूया मदतीने १०० रुपयांत १०० फळे आणली. ती पदत पढुील तकतयात िदली 
आहे. 

फळे दर र ुपये (पतयेक फळासाठी) एकूण रककम 

८० िलबें ०.०५ रु ४ रु.

१९ आबें ५ रु. ९५ रु.

१ केळे १ रु. १ रु.

एकूण फळे १०० एकूण रककम १०० रु.

या  कोडयाचे  आणखी  वेगळे  उतर  सापडले  तर  आमहाला  कळवा.  मात  फळा ंच ी  सखंया 
अपणू ा रकात असता कामा नये.
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िवजान केद
" िवजानदतू " हे मािसक िवजानकेदाचे मखुपत आहे. िवजान साधया शबदात आिण मराठी भाषेतनू 
लोकांपयरत पोचवणे हे  " िवजानदतू  " चे काम आहे.  तमुही केलेला शासीय पयोग,  मग तो यशसवी 
असो िकंवा नसो, आमहाला िलहनू कळवा. तमुचया नावाने तो आमही पिसद करू. िवजान िवषयाशी 
सबं िंधत असे लेख, कथा िकंवा किवता सदुा आमचयाकडे जरूर पाठवा. 

" िवजानदतू "चया छापील अकंाचे देणगीमलूय रु. १०=०० इतके आहे. तमुहाला जर या वषीचे सवर १२ 
अकं पािहजे असतील, तर वािषरक देणगीमलूय रु.११०=०० इतके आहे. 
" िवजानदतू "चया इलेकटॉिनक अकंाचे वािषरक देणगीमलूय रु. ८०=०० आहे. 
तमुही हा अकं वाचा आिण इतरांनाही वाचायला दा.  तमुहाला हा अकं कसा वाटला ते आमहाला जरूर 
कळवा. वाचकांचया अिभपायामळेुच अकंात आवशयक तया सधुारणा करता येतात. 

" िवजानदतू " चा अ ंक िमत-मै ितणी नातेव ाईका ंन ा भेट दा .

िवजान  -  केदाबदल थोडेसे  

पयोग करून पश िवचारणाऱया, आिण तया पशांची उतरे शोधणाऱया लोकांचे, िवजान केद 
हे मोहोळ आहे. लोकांचया मनात वजैािनक वृती जागवणारे, तयांना पयोग करणयासाठी 
पेरणा देणारे आिण सवतःचे दैनिंदन पश सवतःच सोडवायला मदत करणारे केद महणजे 

िवजान केद. िवदाथयारना अभयासात सवावलबंी बनवणयापासनू ते यवुकांना 
सवयरंोजगारासाठी तांितक मदत करणारे केद महणजे िवजान केद

सपंकर ः  पसाद मे हेदळे २८, तपोधाम कॉलनी, तळेगाव ४१०५०७  

दरूधवनीः- (०२११४) २२४३२८


